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โครงการประกวดจติรกรรมเอเซยี พลสั ครัง้ที ่10 
“ศิลป ์ธรรม นำนวตั” 

 

 
หลักการและเหตุผล 
บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) มีเจตนำรมณใ์นกำรสนบัสนุนผูมี้แนวคิดและทกัษะในกำรสรำ้งสรรคง์ำนดำ้น
จิตรกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนที่มีคุณภำพและมีคุณค่ำในสนุทรียภำพ เป็นก ำลงัใจในกำรสรำ้งผลงำนที่ดี ทัง้ยงัเป็นกำรปลกุกระแส
ควำมนิยมในงำนศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรบัในวงกวำ้ง เพิ่มคุณค่ำและยกระดับผลงำนของศิลปินไทย โครงกำรประกวด
จิตรกรรมเอเซีย พลสั จดัขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทกุปี นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 โดยไดร้บัเกียรติจำกศิลปินผูท้รงคณุวฒุิ ซึง่เป็นที่
รูจ้กัและยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในวงกำรศิลปะ และคณะผูบ้รหิำรจำก บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) รว่มเป็น
คณะกรรมกำรตดัสิน 
 
กำรประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั ครัง้ที่ 10 ในปี 2564 นี ้เปิดโอกำสใหแ้สดงควำมคิดสรำ้งสรรค ์ภำยใตห้วัขอ้ ศิลป์ ธรรม น ำ
นวัต หมำยถึง “ความดี ความงาม ความจริง เป็นศิลป์และธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจน
ประเทศชาติ ซึง่ส าคัญไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึน้ต่อไป” 
 
ลักษณะโครงการและผลงาน             
กำรประกวดภำพวำดจิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผำ้ใบ พรอ้มจดัแสดง โดยสำมำรถสรำ้งสรรคแ์ละเล่ำเรื่องรำวไดอ้ย่ำงอิสระเสรี ภำยใต้
หวัขอ้ที่ก  ำหนด 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนบัสนนุและเผยแพรผ่ลงำนของศิลปินรุน่ใหม่ออกสู่สำธำรณชน 
2. เพื่อเป็นแนวทำงใหน้กัเรียน นิสิต นกัศกึษำ และประชำชนผูส้นใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละสรำ้งสรรคผ์ลงำนตอ่ไป  
3. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้และประสบกำรณใ์หก้บัผูท้ี่สนใจศิลปะ 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
1.   นกัเรียน นิสิต นกัศกึษำ 
2.   ศิลปิน  
3.   ประชำชนทั่วไปที่สนใจ 
 
เงื่อนไขการส่งผลงาน 
1. ดำวนโ์หลดใบสมคัรไดท้ี่เว็บไซต ์www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น และส่งพรอ้มผลงำน  

https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
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2. ผลงำนที่ส่งเขำ้ประกวดตอ้งเป็นผลงำน 2 มิติ บนผืนผำ้ใบ พรอ้มจดัแสดง ขนำดไม่เกิน 180 ซ.ม.(รวมกรอบ) น ำ้หนกัไม่เกิน 
25 กิโลกรมั ผ่ำนเทคนิคสีอะครลิิค สีน ำ้มนั และสื่อผสม  

3. ผูส้มัครสำมำรถส่งผลงำนไดไ้ม่เกิน 2 ชิน้ และผลงำนนัน้ตอ้งไม่เคยไดร้บัรำงวลัและจัดแสดงที่ใดมำก่อน และตอ้งไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและจรยิธรรม 

4. ไม่อนญุำตใหน้ ำผลงำนที่เคยส่งเขำ้ประกวดในโครงกำรประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลสั มำสง่ซ ำ้  

5. ผลงำนที่ไดร้บัรำงวลัทัง้หมดถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) และทำงบรษิัทฯ มีสิทธ์ิใน
กำรจดัพิมพ ์เผยแพรผ่ลงำนในเอกสำรสิ่งพิมพ ์สื่อสำรสนเทศทกุชนิด รวมถึงลิขสิทธ์ิในกำรจดัพิมพเ์พื่อเผยแพรผ่ลงำนตอ่ไป 

6. เม่ือผูส้มคัรส่งมอบผลงำนให ้บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) แลว้ หำกผลงำนเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำดว้ย
เหตใุดๆ ผูส้มคัรขอสละสิทธ์ิเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยจำกบรษัิทฯ ในทกุกรณี 

7. เม่ือส่งผลงำนเขำ้ประกวดกบับรษิัท ผูเ้ขำ้รว่มประกวดเห็นพอ้งและตกลงอนญุำตใหบ้รษิัทฯ และส่วนงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผู้
ใหบ้รกิำรที่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิัทฯ เก็บขอ้มลู และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ขำ้รว่มกำรประกวด ภำยใตว้ตัถุประสงค์ 
เพื่อกำรติดต่อผูส้มัคร และใชข้อ้มูลในกำรจดัแสดงผลงำน จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ ์และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำร
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั 

8. ภำยหลงัจำกกำรประกำศผล ผูส้มคัรตอ้งติดตอ่ขอรบัผลงำนคืนภำยในวนั และสถำนที่ที่ระบดุำ้นลำ่ง  

• ผลงำนที่ไม่ไดร้บัคดัเลือกเขำ้รว่มแสดง ติดต่อขอรบัคืนระหว่ำงวันที่ 7 – 18 มิถุนำยน 2564 ที่รำ้นไวยกรณ์เฟรม 
โทร. 087 001 1474 (คณุกร) หรอื 0 2680 4045 (คณุพิเชฐ) ดำวนโ์หลดแผนที่จำกเว็บไซต ์หรอืเฟซบุ๊ก 

• ผลงำนจำกภมูิภำคที่ไม่ไดร้บัคดัเลือกเขำ้รว่มแสดง ติดต่อขอรบัคืนไดท้ี่ตวัแทนรบัผลงำนในภมูิภำคนัน้ๆ 

• ผลงำนที่ไดร้บัคัดเลือกเขำ้ร่วมแสดง ติดต่อขอรบัคืนวันที่ 30 สิงหำคม 2564 เวลำ 10.00-15.00 น. ที่หอศิลป์
สมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิติ ์พระบรมรำชินีนำถ ถ.รำชด ำเนินกลำง 

หำกผูส้มคัรไม่สำมำรถรบัผลงำนคืนไดต้ำมวนัและเวลำที่ระบุ กรุณำแจง้ผูป้ระสำนงำนโครงกำร เพื่อนดัหมำยวนัและเวลำอีกครัง้ 
โดยตอ้งรบัคืนใหเ้สร็จสิน้ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 หำกผูส้มัครไม่ขอรบัคืนภำยในวนัเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผูส้มัคร
ยินยอมใหบ้รษิัทฯ มีกรรมสิทธ์ิในผลงำนดงักลำ่ว และมีสิทธ์ิด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรตอ่ไป 

 
คณะกรรมการ  
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรศิลปินแห่งชำติและผูท้รงคณุวฒุิที่เป็นที่ยอมรบัและรูจ้กัในวงกำรศิลปะ 
1. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุอิทธิพล ตัง้โฉลก   ศิลปินแห่งชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2551 
2. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุปรชีำ เถำทอง ศิลปินแห่งชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2552        
3.    ศำสตรเมธี ดร. เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์ ศิลปินแห่งชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2554 

4. ศำสตรำจำรยถ์ำวร โกอดุมวิทย ์ ศิลปินชัน้เย่ียม กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ ปี 2535 
5. อำจำรยส์มศกัดิ์ รกัษส์วุรรณ นำยกสมำคมศิลปินทศันศิลป์นำนำชำติแห่งประเทศไทย 
6.  ดร.กอ้งเกียรติ โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
7. คณุณินทิรำ โสภณพนิช กรรมกำร บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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8. ดร.พชัร สรุะจรสั กรรมกำรบรหิำร บรษิัท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
9. คณุวีรเดช พนมวนั ณ อยธุยำ  เลขำนกุำรคณะกรรมกำร  
 
รางวัล    
รำงวลัที่ 1 เงินรำงวลั 200,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัที่ 2  เงินรำงวลั 150,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัที่ 3  เงินรำงวลั 100,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัชมเชย เงินรำงวลั 50,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 3 รำงวลั   
 
กำหนดการ 
รบัสมคัรและสง่ผลงำน  17 - 18 พฤษภำคม 2564 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)  
คดัเลือกและตดัสิน   20 พฤษภำคม 2564 
ประกำศผลกำรตดัสิน   24 พฤษภำคม 2564 (ทางเวบ็ไซต ์และเฟซบุ๊ก Asia Plus Art Contest) 
พิธีมอบรำงวลัและเปิดนิทรรศกำร  2 สิงหำคม 2564 
นิทรรศกำรแสดงผลงำน   23 กรกฎำคม – 29 สิงหำคม 2564 
 
สถานทีส่ง่ใบสมคัรและผลงาน          
(ทกุภูมภิาค เปิดรบัสมคัรและส่งผลงาน วนัที ่17 - 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.) 
ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร  อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร ์
      ชัน้ 12A เลขที่ 173 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
    โทร. 0 2680 4045, 0 2680 1113 

ภำคเหนือ    คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
      ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
      ติดต่อ อ.พงศศ์ิร ิคิดดี โทร. 084-019-2483 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะศิลปกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
   ต. ขำมเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 
   ติดต่อ  อ.ตนพุล  เอนออ่น โทร. 081-799-9255    

ภำคใต้  Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery   
   17/7 หมู่1 ต.ดอน รกั อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี  
   ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลำะ เจ๊ะสอเหำะ โทร. 086-961-8947  
 
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน  
จดัขึน้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิติ ์พระบรมรำชินีนำถ ถนนรำชด ำเนินกลำง   
 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiUGF0YW5pIEFydHNwYWNlICYgUGF0YW5pIENvbnRlbXBvcmFyeSBBcnQgR2FsbGVyeSIsImFkZHJlc3MiOiIxN1wvNyBcdTBlMmJcdTBlMjFcdTBlMzlcdTBlNDgxIFx1MGUxNS5cdTBlMTRcdTBlMmRcdTBlMTlcdTBlMjNcdTBlMzFcdTBlMDEgXHUwZTJkLlx1MGUyYlx1MGUxOVx1MGUyZFx1MGUwN1x1MGUwOFx1MGUzNFx1MGUwMSBcdTBlMDguXHUwZTFiXHUwZTMxXHUwZTE1XHUwZTE1XHUwZTMyXHUwZTE5XHUwZTM1LCBcdTBlMmRcdTBlMzNcdTBlNDBcdTBlMjBcdTBlMmRcdTBlMmJcdTBlMTlcdTBlMmRcdTBlMDdcdTBlMDhcdTBlMzRcdTBlMDEiLCJsYXRpdHVkZSI6Ni44NTA4NjU5MjA2MTc5LCJsb25naXR1ZGUiOjEwMS4yMTIzNjMyNDMxLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjcwOTcyNjkxMjM4MDk3M30=?link=directions&fb_locale=th_TH&ref=facebook
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ติดตามขา่วสาร จติรกรรมเอเซยี พลสั 
Facebook Asia Plus Art Contest 
LINE (Open Chat) จิตรกรรมเอเซีย พลสั #10   
เว็บไซต ์ www.asiaplus.co.th/artcontest/ 
อีเมล asiaplusart@asiaplus.co.th  
โทรศัพท ์ 0 2680 4045, 0 2680 1113 
 

       

https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
mailto:asiaplusart@asiaplus.co.th

